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A pesquisa Improvisações e Imediações investiga processos de improvisação que articulam 

um saber no âmbito relacional, abordagem que estrapola a criação do objeto artístico, para sugerir 

uma ação criadora que investiga o que é estar no mundo. O grupo se dedica a pensar a 

interdisciplinaridade a partir da filosofia processual e da prática em improvisação em arte. Esse 

resumo aborda ações de criações instantâneas, investigações teóricas e práticas de improvisação 

em laboratório realizadas no período contido entre o fim de 2016 até julho de 2017, quando 

passei a integrar o projeto como bolsista. Neste período dedicamo-nos a investigar o carater 

ritualistico na improvisação em dança e também a compreender alguns conceitos-chave da 

filosofia processual como modo de analisar implicações político-estéticas na improvisação para 

sugerir uma concepção de espacialidade participativa, que implica em uma nova abordagem 

teórica para a compreensão da improvisação.  

Utilizamos abordagens metodológicas tais como revisão bibliográfica, encontros quinzenais de 

leitura específica, encontros semanais de prática de improvisação em ateliê, pesquisa teórica e à 

campo relacionada a rituais de passagem, produção de artigos científicos sobre a prática 

interdisciplinar em improvisação.  

As práticas semanais funcionam como ateliê de experimentação, a cada encontro algum dos 

membros da equipe trás alguma proposição para trabalharmos a dança a partir da improvisação.  

Nesse primeiro semestre de 2017, nós focamos na pesquisa para a montagem do espetáculo 

Ancorar o tempo, assim procuramos trazer proposições para improvisação que trouxessem a ideia 

da morte, rituais de passagem relacionados à velar a morte, a técnica de dança butoh como 

material de improvisação foi utilizada em muitos encontros, e se apresentou muito viva na 

montagem do espetáculo, trabalhamos também com o uso de frases e textos poéticos relacionados 

com o tema, o desenho com nanquim a partir do olhar dos corpos improvisando a partir de uma 

reflexão sobre uma perspectiva do significado a morte. Também foram utilizadas partes da 

pesquisa de campo e teórica usados como estrutura para a improvisação, tais como, a visão dos 

preparadores de corpos na funerária, observações dos gestos das pessoas velando seus mortos no 

dia dos finados e também a perspectiva da morte para povos indígenas, a partir do material 

escrito pelo antropólogo Eduardo Viveiro de Castro. Durante os encontros também utilizamos a 

música para compor, visando considerar a improvisação sob uma perspectiva que não apenas 

contorna e combina infinitamente vocabulários preestabelecidos, mas também as próprias 
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tradições disciplinares da música, da dança e da arquitetura, indicando como estas disciplinas 

definem a instrumentalização do corpo no processo de criação. Durante os encontros quinzenais 

de leitura, neste semestre nós estudamos o pensamento de autores A. N.  Whitehead (Mode of 

Thought, cap. 1), Deleuze (Imanência, uma vida), Erin Manning (The Minor Gesture), Brian 

Massumi (Semblance and Event). A ideia de aliar a  filosofia especulativa aos estudos da 

improvisação em dança nos permite dar corpo à crítica que foge de dualismos estáveis 

(performer/espectador, sujeito/objeto, público/privado, etc.) e assim, acessar os intermeios e 

parâmetros críticos atuais para a improvisação.  

Por último, apresentei um artigo no IFTR (conferência da Federação Internacional de Pesquisa 

em Teatro) que aconteceu na USP em São Paulo, em julho de 2017, O trabalho intitulado O papel 

do ambiente como elemento na improvisação abordou questionamentos presentes nos encontros 

do grupo de pesquisa e trouxe como exemplo o trabalho Espaços Móveis Ruídos concretizado em 

video-dança (vencedor do prêmio Elisabete Anderle 2015 e exibido no FAM 2017, venceu o 

prêmio de melhor trilha sonora no FAM 2017). Este trabalho visava pesquisar a imanência do 

som, da arquitetura e como articular com o corpo uma história que é imaterial, como o 

patrimônio imaterial vai se plastificando a partir dos usos.  O artigo trás questionamentos como: 

qual a relação entre o corpo e o ambiente? Como a dança pode articular memórias? O que nos 

atravessa, o espaço ou o afeto? Ele apresenta os conceitos de preensão, memória e plano de 

imanência para sugerir a co-operação entre corpo e espaço, no qual o lugar entra como ente 

também performativo. Aqui o espaço é considerado em Whitehead também uma forma de 

intuição, ou seja “modos de estabelecer sentidos”, e passa a ser inseparável do âmbito da 

performance, das categorias de ação. O ambiente entra em relação com a dança, uma vez que ele 

também é movimento, também é imprevisível, também é atravessado pelo corpo e o corpo se 

atravessa nele. O corpo do bailarino penetra, mergulha, se mistura com todo o espaço, sons, 

tempo, memória. O performer em processo de improvisação é embebido por esse meio, e cada 

gesto, cada movimento é contaminado pelo respingos de memória, imagens, de tempo e espaço. 

Abrem-se campos de imanência e o corpo permissivo do bailarino responde habilitando a 

composição instantânea. Ele responde às urgências dos momentos cedidos pelo ambiente. 

Impregna aquela memória e a ação torna-se precisa àquilo que precisa ser vivido naquele 

momento, naquele lugar definido.  

 


